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Anmeldelser

Akvarellerne på side 127, 141 og 151 er af Jon Fjeldså
Forsiden: Denne ismågekoloni på en grusbanke på en gletcher 20 km øst
for Station Nord blev fundet i 2018. Indtil 2011 var der en koloni ved selve
Station Nord, men den er opgivet, måske som resultat af løse hunde på
stationen. Foto: Henrik Haaning Nielsen.

